
  

                      หากการอ ่อนตัวลงของราคาทองคําสามารถร ักษา
ร ะดับ เห นื อ บ ร ิ เ วณ แ น วร ับ  1,859-1,855 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ ไ ด้ 
อ าจ จ ะเห ็น ก าร ดีด ตั วก ลับ ข ึ ,น ไป บ ร ิ เ วณ แ น วต้าน  1,890-1,900 
ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห ากร าคาห ลุดแ น วร ับ  1,855 ดอ ลลาร ์ต่อ
ออนซ ์จะทาํใหร้าคายังคงปร ับตัวลงต่อไปยังแนวร ับถัดไป 

13 พฤศจกิายน 2563 

สรุป  ประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรมัป์ ลงนามคาํสั�งพิเศษหา้มชาวอเมริกนัลงทนุในบริษัทจีนที�อาจเป็นเจา้ของหรือควบคมุโดยกองทพัจีน คาํสั�งดงักล่าวมีผลต่อ
บริษัทจีน 31 แหง่ ซึ�งเป็นการเพิ�มแรงกดดนัต่อจีนหลงัการเลือกตั0งสหรฐั การดาํเนินการดงักล่าวกาํหนดเพื�อขดัขวางบริษัทลงทนุ, กองทนุบาํนาญและอื�นๆของ
สหรฐัจากการซื 0อหุน้บริษัทจีน นอกจากนี0 กระทรวงยุติธรรมสหรฐัระบุว่าไดยื้�นอุทธรณ์ต่อคาํสั�งเมื�อวนัที� 30 ต.ค.ของผูพ้ิพากษาศาลรฐัเพนซิลเวเนีย ซึ�งสกัด
รฐับาลสหรฐัจากการออกมาตรการจาํกดัแอพพลเคชั�น "TikTok" ของจีน ประเด็นดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ถึงความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรฐัและจีนอาจไม่
ลดลงในระยะใกล ้ซึ�งสรา้งแรงซื 0อเขา้พยงุราคาทองคาํไว ้โดยวายแอลจีแนะนาํวา่สาํหรบัผูที้�รอซื 0อทองคาํยงัคงแนะนาํใหล้งทนุระยะสั0นและรอจงัหวะเขา้ซื 0อเมื�อ
ราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,859-1,855 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัขึ 0นไปบริเวณแนวตา้น 1,890-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ�ง
บรเิวณดงักล่าวเป็นแนวตา้นสาํคญั หากราคาไม่สามารถผ่านไปไดน่้าจะเหน็การอ่อนตวัลงของราคาทองคาํ 

ตารางท ี8 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

13/11/2563 16.02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,877.00 1,878.21 1.21  0.06% 

Spot Silver ($) 24.27 24.24 -0.03  -0.14% 

เงนิบาท (฿/$) 30.20 30.15 -0.06  -0.19% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,850 26,900 50  0.19% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 43.53 43.01 -0.52  -1.19% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 40.91 40.42 -0.49  -1.20% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1805 1.1811 0.0006  0.05% 

ที8มา : Bisnews 

ท ี8มา : Bisnews 
 

 1,855  1,847  1,833 

  1,890  1,900  1,912 

 



 

 

 (+)  ช ิคาโก, ดีทรอยตอ์อกมาตรการจาํกัด ขณะที8ยอดผู้ต ิดเช ื,อโควิด-JK ทะยานข ึ,น นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกออกคาํแนะนาํใหป้ระชาชนเก็บตวั

อยู่ในบา้น D เดือนในวนัพฤหสับดีและโรงเรียนภาครฐัของเมืองดีทรอยตร์ะงบัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพื�อควบคมุการระบาดของโควิด-DG ขณะที�พื 0นที� 
DH รฐัของอเมรกิารายงานยอดผูต้ิดเชื 0อโควิด-DG เพิ�มขึ 0น I เท่าใน I สปัดาหที์�ผ่านมา ชิคาโกและดีทรอยตก์ลายเป็น I เมืองล่าสดุ ซึ�งเผชิญการเพิ�มขึ 0นของ
ยอดผูต้ดิเชื 0อโควิด-DG ที�ออกมาตรการจาํกดัอีกครั0งเช่นเดียวกบัรฐัและเมืองใหญ่ต่างๆ รวมถงึ นิวยอรก์, แคลิฟอรเ์นียและไอโอวา หลงัผ่อนปรนในช่วงหลาย
เดือนที�ผ่านมา ผูเ้ชี�ยวชาญระบุว่า มาตรการดงักล่าวขบัเคลื�อนโดยการเพิ�มขึ 0นของจาํนวนผูต้ิดเชื 0อรายวนั, การรกัษาตวัในโรงพยาบาลที�เพิ�มขึ 0นและการ
ทะยานขึ 0นของอัตราผลตรวจโควิด-DG เป็นบวก ในช่วงตน้ฤดูหนาว ซึ�งประชาชนมีแนวโน้มรวมตัวกันในอาคารมากขึ 0น จะทาํใหแ้นวโน้มยํ�าแย่ลง  รัฐ
แคลิฟอรเ์นียกลายเป็นรฐัที� I ในวนัพฤหสับดี ตามหลงัรฐัเทก็ซสัที�เหน็ยอดผูต้ดิเชื 0อสะสมทะล ุD ลา้นคน 

 (+) ทร ัมป์สั8งแบนการลงทุนของสหรัฐฯ ในบร ิษัทท ี8อาจช่วยเหลือกองทัพจีน มีผล JJ มกราคมปีหน้า ประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรมัป์ ลงนามคาํสั�ง
พิเศษหา้มชาวอเมริกนัลงทนุในบริษัทจีนที�อาจเป็นเจา้ของหรือควบคมุโดยกองทพัจีน คาํสั�งดงักล่าวมีผลต่อบริษัทจีน HD แห่ง ซึ�งรฐับาลสหรฐัฯ ระบุว่ามี
ส่วนช่วยพฒันาและยกระดบัความทนัสมยัใหก้บักองทพัจีน และเป็นภยัคกุคามโดยตรงต่อความมั�นคงของสหรฐัฯ โดยบริษัทที�ติดแบล็กลิสตนี์0มีทั0ง Huawei 
บริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมและผูผ้ลิตสมารท์โฟนยกัษ์ใหญ่ และ Hikvision หนึ�งในผูผ้ลิตและซพัพลายเออรอ์ุปกรณ์กลอ้งวิดีโอรกัษาความปลอดภยัที�
ใหญ่ที�สดุในโลก นอกจากนี0ยงัมี China Telecom และ China Mobile ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือชั0นนาํที�จดทะเบียนซื 0อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุน้นิวยอรก์
ติดอยู่ในรายชื�อนี0ดว้ยเช่นกนั คาํสั�งของทรมัป์ยงัหา้มนักลงทนุในสหรฐัฯ เป็นเจา้ของหรือซื 0อขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ที�มีที�มาจากบริษัทเหล่านั0น รวมถึงกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ หรือการเป็นเจา้ของหุน้ในบรษัิทที�ถูกแบน โดยนกัลงทนุจะมีเวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี I\ID ในการถอนทนุจากบรษัิทเหล่านั0น CNN 
รายงานว่าคาํสั�งพิเศษประธานาธิบดีนี0จะมีผลบังคบัใชใ้นวนัที� DD มกราคม โดยความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ 0นท่ามกลางความตึงเครียดทางการคา้และ
สงครามเทคโนโลยีระหวา่งสองมหาอาํนาจอย่างสหรฐัฯ และจีน 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจนี: เซ ี8ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ OP.RS จุด วติกสหรัฐแบนลงทุน ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี0 เนื�องจากนกัลงทนุ
วติกกงัวลกบัรายงานข่าวที�ว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์แห่งสหรฐั ไดล้งนามในคาํสั�งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) เพื�อสั�งหา้มนกัลงทุน
สหรฐัลงทนุในบรษัิทจีนที�รฐับาลสหรฐัระบวุ่า "เป็นเจา้ของหรือถูกควบคมุ" โดยกองทพัจีน สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตปิดที� H,HD\.D\ 
จดุ ลดลง Ig.hi จดุ หรือ -0.86%  

 (+)  ร ัฐบาลสหรัฐยื8นอ ุทธรณค์ําสั8งสกัดการควํ8าบาตร "TikTok"  กระทรวงยตุิธรรมสหรฐัระบุว่าไดยื้�นอทุธรณต์่อคาํสั�งเมื�อวนัที� H\ ต.ค.ของผูพ้ิพากษา
ศาลรฐัเพนซิลเวเนีย ซึ�งสกัดรฐับาลสหรฐัจากการออกมาตรการจาํกดัแอพพลเคชั�น "TikTok" ของจีน ซึ�งเดิมมีกาํหนดบงัคบัใชใ้นวนัพฤหสับดี คาํสั�งเดือน
ส.ค.ของกระทรวงพาณิชย์สหรฐัจะหา้มการทาํธุรกรรมกับแอพพลเคชั�น "TikTok" ของบริษัท ByteDance ซึ�งบริษัทดังกล่าวเตือนว่าจะยับยั0งการใช้งาน  
"TikTok"  ในสหรฐั 

 (+) ไบเดนชนะเลือกตั,งในแอร ิโซนา เดโมแครตคว้าชัยร ัฐนี,คร ั,งแรกในรอบ OY ปี  สาํนกัข่าวเอ็นบีซี นิวสร์ายงานผลการเลือกตั0งประธานาธิบดีสหรฐั
ล่าสุดคาดว่า นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐัจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั0งในรฐัแอริโซนาซึ�งมีคะแนนคณะผู้เลือกตั0ง (Electoral Vote) 
จาํนวน DD คะแนน โดยเป็นครั0งแรกนับตั0งแต่ปี IhHG ที�พรรคเดโมแครตสามารถควา้ชยัชนะในรฐัแอริโซนาที�เคยเป็นฐานเสียงของพรรครีพบัลิกนัมาโดย
ตลอดได ้ชัยชนะล่าสุดจะส่งผลใหน้ายไบเดนมีคะแนนคณะผูเ้ลือกตั0งทิ 0งห่างปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ออกไปอีก โดยในปัจจุบนั ไบเดนมี Electoral Vote อยู่ที� 
IG\ คะแนนแลว้ ซึ�งสงูกวา่ Ii\ คะแนนที�เป็นเกณฑส์าํหรบัการชนะเลือกตั0ง ส่วนคะแนนเสียงของประชาชน (Popular Vote) ในรฐัแอรโิซนาล่าสุดนั0น นาย
ไบเดนมีอยู่ D,ssg,sgt คะแนน ขณะที�ปธน.ทรมัป์จากพรรครีพบัลิกนัมีอยู่ D,shi,Ih\ คะแนน หรือคดิเป็นสดัส่วน tG.t% ตอ่ tG.D% 

 (-) EU อัดฉ ีดอ ีก JJP ล้านดอลลห์นุนโครงการจัดหาวัคซนีต้านโควดิทั8วโลก สหภาพยุโรป (EU) ประกาศมอบเงินจาํนวน D\\ ลา้นยโูร (DDg ลา้น
ดอลลารส์หรฐั) ใหแ้ก่โครงการโคแวกซ ์(COVAX) ซึ�งเป็นโครงการที�ไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) เพื�อรบัประกนัว่าประเทศทั�วโลกจะ
สามารถเขา้ถงึวคัซีนตา้นโรคโควดิ-DG ที�มีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเทา่เทียมกนั 
 

  ที8มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg, Thestandard และ efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทรที์� 9 พ.ย. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   -10.0** -8.3 

วนัองัคารที� 10 พ.ย. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.5%** 1.7% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   -2.1%** -2.1% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   32.8** 52.3 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย. โดย ZEW   39.0** 56.1 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนต.ค.   104.0** 104.0 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.44M 6.49M 

วนัพธุที� 11 พ.ย. ทั0งวนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Veterans Day (วนัระลกึถงึทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัพฤหสับดีที� 12 พ.ย. 14.00น. องักฤษ ประมาณการครั0งแรก GDP ไตรมาส 3/2020   15.5%** -19.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนต.ค.   0.0%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   709K** 751K 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ0ามนัดบิรายสปัดาห ์   - -8.0M 

 23.45น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 23.45น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 23.45น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์� 13 พ.ย. 17.00น. ยโุรป ประมาณการครั0งที�สอง GDP ไตรมาส 3/2020   12.7% 12.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.2% 0.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   82.1 81.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 2.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 06 พฤศจิกายน 2563 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


